
 

 تالي دندانپزشكي بهاوريراهنماي كتابخانه ديج

عنوان از جديدترين كتب مرجع و تخصصي رشته دندانپزشكي  250بهاور حاوي كتابخانه الكترونيكي دندانپزشكي 
فراهم مي باشد  بين الملل در كتابخانه واحدبوده كه امكان  استفاده از آن براي دانشجويان، اساتيد و محققين 

.ضمن اينكه محتويات اين كتابخانه الكترونيكي داراي قابليت بروز رساني مي باشد.در ذيل امكانات اين كتابخانه 
 ديجيتالي را برمي شماريم.

 كتابهاي الكترونيكي ليست سازي مرتب

 شود مي داده نمايش و شده مرتب انتشار سال اساس بر آن در موجود كتابهاي ليست ، كتابخانه به ورود  هنگام در
 منوي از و كرده راست كليك ليست روي  كتاب عنوان اساس بر كتابها ليست سازي مرتب براي تمايل صورت در  ،

 .كنيد انتخاب را "كتاب عنوان اساس بر سازي مرتب" گزينه شده ظاهر

 فهرست

و زير فصلهاي كتاب ميباشد كه با انتخاب هر عنوان قسمت مربوطه نمايش  شامل فهرستي از فصلهااين نرم افزار 

 . كليك كنيد  روي دكمه فهرست در گوشه باال سمت چپ برنامه يه ميشود.براي باز و بسته شدن منوداد

نكته: با فشردن كليد وسط موس بر روي پنجره مرورگر ، پنل هاي جانبي برنامه جهت استفاده بهينه از تمام 
موس  ،فحه و مطالعه راحت تر كتاب ، بصورت خودكار باز و بسته مي شوند.براي تغيير اندازه عرض نوار فهرستص

آنگاه كليك كرده و همزمان با  پيكان دو سر تغيير شكل دهد را به حاشيه سمت راست نوار فهرست برده تا به
 پاپين نگاه داشتن دكمه موس پنل كتابخانه را به محل دلخواه كشيده و دكمه موس را رها كنيد.

 جستجو

يكي از مهم ترين ويژگيهاي اين نرم افزار جستجو كلمات و عبارت به كار رفته در متن كتاب ميباشد . اين نرم 
 افزار شامل انواع جستجو ميباشد :

 : جستجو سريع در كتاب الف

    ب : جستجو پيشرفته در كتاب

 .ييد. جستجوها كه در تصوير ذيل مشاهده مي نماو ساير  كتابها ، مجالت و مقاالت آنالين  ستجو در متنج:ج

 

 

 

 

 



 

كلمه  ،: جستجو سريع : در اين جستجو براي يافتن كلمات يا عبارت در جعبه متن جستجو واقع در نوار افزار-الف
 يا عبارت مورد نظر را وارد كرده و با فشردن كليد اينتر مورد پيدا شده را مشخص ميكند.

 
 ب: جستجو پيشرفته : اين جستجو امكان تنظيمات بيشتري را براي يافتن كلمه مورد نظر در اختيار كاربر قرار مي

 دهد .

 

 



 

 د.استفاده ميشو نيز نكته : در جستجو سريع نيز از تنظيمات جستجوي پيشرفته

كتابها ، مجالت و مقاالت آنالين : چنانچه عبارت مورد نظرتان در كتاب پيدا نشد، برنامه اين   : جستجو در متنج
امكان را به شما ميدهد كه آنرا در متن كتابها ، مجالت و مقاالت آنالين جستجو كرده و نتايج قابل توجهي بدست 

 ينك هاي مرتبط در قسمت پايين پنل جستجو كليك نماييدآوريد. جهت اين امر كافيست بر روي ل

 صفحاتپيمايش 

با انتخاب دكمه از نوار ابزار واقع در باالي نرم افزار مرورگر به حالت پيمايش صفحه تغيير وضعيت مي دهد. در اين 
نياز به  موس روي صفحه و همزمان حركت موس به هر يك از جهات مي توانيد بدون حالت شما با فشردن دكمه

 .استفاده از نوارهاي پيمايش افقي و عمودي مرورگر قسمتهاي ديگر صفحه را مشاهده كنيد

نكته : در اين حالت مي توانيد با دابل كليك توسط كليد هاي چپ و يا راست موس ، صفحات قبلي و يا بعدي كتاب 
 هاي ذيل استفاده نماييد. اين امر نيز از كليد استفادهرا مشاهده نماييد. همچنين مي توانيد جهت 
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  مرور صفحات خاص از كتاب 

اين نرم افزار در هنگام استفاده تاريخچه اي از صفحاتي كه مرور كرده ايد را در حافظه نگهداري ميكند شما 
 تاريخچه را مرور كنيد. اين دكمه هاميتواند با 

شما ميتواند شماره  كنيد، مقايسه هم با ميخواهيد را 400 و 200 ، 100  صفحاتبه طور مثال شما اطالعاتي از 
فقط اين صفحات از كتاب را به   ها دكمه اينصفحات را مستقيم در نوار مرور وارد كرده و بعد از آن با استفاده از

 صورت پشت سر هم مرور كنيد

بزرگنمايي منطقه اي  

ناحيه اي را براي بزرگنمايي انتخاب نمايد (به طور مثال يك عكس ، قسمتي از در اين بزرگنمايي كاربر بايد ابتدا 
بزرگنمايي تصوير به حدي ميرسد كه قسمت انتخاب  ذره بين آن يا حتي قسمتي از متن ) ، سپس با انتخاب دكمه

 شده به وضوح و به طور كامل در كل صفحه نمايش داده ميشود 

 تغيير زاويه نمايش

 .مميتوانيم زاويه نمايش صفحات را در جهت عقربه هاي ساعت به اندازه دلخواه تغيير دهيفوق  ه با انتخاب دكم

 حالت نمايش تمام صفحه    

واقع در نوار ابزار پايين نرم افزار، مرورگر به حالت تمام صفحه مي رود.در اين حالت با   با كليك روي دكمه فوق
حذف پنل هاي غير ضروري بيشترين فضاي صفحه نمايش براي مطالعه كتاب به كاربر اختصاص داده مي شود.براي 

 .كنيد ككلي فوق  دكمه  روي خروج از حالت تمام صفحه و بازگشت به حالت استاندارد مجدداً 

 



 جدا سازي متن و عكس از كتاب

ابتدا به شد. يكي از ويژگيهاي مهم اين نرم افزار امكان كپي كردن و جداسازي متن و عكس از صفحات كتاب ميبا
فته و تمام يا قسمتي از متن صفحه جاري را انتخاب كنيد ، سپس كليد سمت راست موس را ر حاالت انتخاب متن

ظاهر شده گزينه كپي متن را انتخاب كنيد.حال همزمان با پيغامي در پايين صفحه نمايش ، فشار دهيد و از منوي 
ميتوان  ايكروسافت آفيسمتن انتخابي شما در حافظه به صورت موقت كپي ميشود و با استفاده از يك برنامه م

و كپي تصاوير و استفاده از  براي جداسازي هيم.مكان نما را به مكاني كه ميخواهيم متن در آنجا كپي شود انتقال د
انتخاب تصوير همزمان  شكل دوربين را كليك كرده ودر پايان با آنها در برنامه هاي ديگر ، ابتدا از نوار ابزار دكمه

حال ميتوان مكان  با پيغامي در پايين صفحه نمايش ، تصوير آن قسمت به صورت خودكار به حافظه منتقل ميشود
 نمود.   pastنما را به مكاني مانند پاورپوينت انتقال داده و  

فارسي -انگليسي و انگليسي -واز ديگر امكانات اين كتابخانه الكترونيكي دسترسي به ديكشنري آنالين انگليسي
 .ي سازداست، ضمن اينكه امكان ترجمه آنالين متن و خواندن آنالين  متن را براي كاربر فراهم م
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